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Вид контролю
Мета навчальної
дисципліни

Третій (освітньо-науковий), PhD
Основна дисципліна циклу загальної
підготовки
Українська
1-й
2-й
Денна/заочна
Денна
Заочна
Кількість кредитів
2
2
Загальна кількість годин
60
60
Лекції
4 год
4 год
Практичні заняття
4 год
4 год
Лабораторні заняття
Самостійна робота
52 год
52 год
Залік
Формування
в
аспірантів
компетентностей з наукових основ
інформатизації освіти та їх реалізації у
науково-освітній
та
науководослідницькій діяльності.
Мета досягається через опанування
аспірантами теоретичної бази знань
щодо
проєктної
дослідницької
діяльності в освіті; формування умінь й
навичок для проведення дослідноекспериментальної
діяльності
на
різних рівнях освіти (локальний,
регіональний, державний).

Очікувані результати
навчання

Програмні результати
навчання (згідно з освітньонауковою програмою)

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант
повинен:
- знати основні концепції використання персональних
комп’ютерів у науковому дослідженні;
- оволодіти технічним та програмним забезпеченням
інформаційних технологій наукових досліджень;
- знати принципи і методи обробки експериментальних
результатів.
Компетентності здобувачів виявляються у їх здатності:
- застосовувати ІКТ для систематизації та опрацювання
наукової та дослідницької інформації;
- здійснювати пошук наукових даних та даних за спеціальністю;
- виконувати обробку експериментальних результатів
дослідження;
- використовувати спеціалізовані програмні розробки в
освітній, науковій та дослідницькій діяльності;
- обирати оптимальні шляхи оприлюднення результатів
дослідження.
ПРН3. Генерувати нові ідеї, виявляти нові знання, нові
інтерпретації, інноваційні методи, обґрунтовані рішення у
новому контексті в процесі виконання наукового дослідження.
ПРН4. Визначати та застосовувати релевантні методи,
технології, засоби для здійснення наукового дослідження.
ПРН8. Кваліфіковано представляти та захищати наукові
результати державною (українською) та іноземною мовами
(усно та письмово).
ПРН9. Дотримуватися етичних норм та принципів академічної
доброчесності у професійній та науковій діяльності.
ПРН11. Організовувати власну дослідницько-пошукову
діяльність та ефективно планувати час для отримання
необхідних результатів.
ПРН12. Ініціювати та здійснювати оригінальне наукове
дослідження, присвячене актуальній проблемі у галузі освіти,
зокрема в сфері використання інформаційно-комунікаційних
технологій в освіті, на відповідному фаховому рівні.
ПРН13. Застосовувати інформаційно-комунікаційні технології
для вирішення наукових і професійних завдань на різних етапах
реалізації науково-освітніх досліджень.
ПРН14.
Використовувати
інформаційно-комунікаційні
технології для підвищення ефективності дослідницької та
освітньої діяльності з урахуванням можливостей людини/групи
людей.
ПРН16. Здійснювати критичний аналіз, оцінку та синтез нових
ідей щодо впровадження інноваційних інформаційнокомунікаційних технологій у власну наукову й освітню
діяльність.
ПРН17. Генерувати нові науково-теоретичні та практико
спрямовані ідеї щодо лідерства та повної автономності під час
реалізації дослідницьких проєктів у галузі освіти.
ПРН18. Здійснювати рефлексію та самоаналіз науководослідницької та педагогічної діяльності.
ПРН19. Прогнозувати власні наукові перспективи, шляхи
подальшого професійного розвитку.
ПРН20. Визначати рівень особистісного та професійного
розвитку, формувати програми самовдосконалення.

Тематичний план
навчальної дисципліни

Методи навчання

Методи контролю

Змістовий модуль. Проєктно-дослідницька діяльність в
освіті
Тема 1. Проєктування заявки для здійснення дослідницької
діяльності.
Тема 2. Персональне електронне середовище дослідника.
Тема 3. Проєктування дослідницької освітньої діяльності з
використанням цифрових мереж.
Тема 4. Самонавігація дослідно-експериментальної діяльності.
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної
діяльності
1) За джерелом інформації:
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна), пояснення,
розповідь, бесіда.
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.
- Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації:
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні,
пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під
керівництвом викладача; виконання практичних завдань.
Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації
навчально-пізнавальної діяльності:
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні
дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення
ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).
Методи контролю: індивідуальне опитування, фронтальне
опитування, співбесіда, проєктна робота.
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої
знання, самоаналіз.
Система оцінювання аспірантів
Вид роботи

Максимальна
кількість балів
за вид роботи

Змістовий модуль 1
Лекційне заняття № 1. Проєктування заявки для здійснення дослідницької
діяльності. Персональне електронне середовище дослідника.
Активна робота аспіранта на лекції (участь в дискусії, обговорення,
доповнення матеріалу лекції додатковими фактами та відомостями,
участь в заключному опитуванні).

4 бали

Практичне заняття № 1. Персональне електронне середовище дослідника.
Налаштування та основи роботи в середовищі notion.so.
Завдання для аспірантів: Робота з хмарним сервісом notion. Покрокова
демонстрація виконаних завдань. Обмін власними напрацюваннями з
колегами.

15 балів

Лекційне заняття № 2.
Проєктування дослідницької освітньої діяльності з використанням
цифрових мереж. Самонавігація дослідно-експериментальної діяльності.
Активна робота аспіранта на лекції (участь в дискусії, обговореннях
наведення власних прикладів та пропозицій).

4 бали

Практичне заняття № 2. Підготовка обґрунтування теми та ресурсного
забезпечення дисертаційної роботи. Основи обробки експериментальних
даних у психолого-педагогічному експерименті та застосування ІКТ для
візуалізація наукових результатів. Підготовка плану оприлюднення
результатів.
Завдання для аспірантів:
Підготувати основні положення заявки для здійснення дослідницької
діяльності на прикладі власної дисертаційної роботи: актуальність
роботи у 2022 - 2024 рр.; програма по роках/етапах; потрібні ресурси;
план оприлюднення результатів. Підготувати результати для участі в
обговоренні та обміні досвідом.
Самостійна робота
Завдання для аспірантів:
1. Нормативно-правова та теоретико-методологічна основа здійснення
проєктної дослідницької діяльності.
Виділити розділи та статті, що стосуються дослідницької діяльності, у
чинних Законах України «Про наукову та науково-технічну діяльність»,
«Про вищу освіту», «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти
(наукових установах)».
2. Обробка експериментальних даних у психолого-педагогічному
експерименті; застосування ІКТ для візуалізації наукових результатів та
представлення доповідей.
Навести результати огляду пакетів статистичної обробки
експериментальних даних (мережних, локальних), доступних в Україні, а
також оцінювання достовірності експериментальних результатів;
навести класифікацію критеріїв достовірності статистичної обробки
даних. Навести результати огляду ІКТ візуалізації експериментальних
даних, доступних в Україні; відібрати ІКТ засоби представлення
доповідей на локальних семінарах і конференціях (у т.ч. міжнародних), що
можуть бути корисними під час виконання своєї дисертаційної роботи.
3. Інсталювати та налаштувати Notion на власному комп’ютері.
Продемонструвати систему в робочому стані.
4. Створити та налаштувати власне середовище управління
інформаційними ресурсами за методикою Зеттелькастен. Почати
наповнення та впорядкування інформації. Продемонструвати зразок
заповненого середовища.
Всього за модуль

15 балів

8 балів

18 балів

16 балів
10 балів

до 90 балів

Залік

10 балів

Всього

100 балів

Сумарний результат у балах складає:
60 і більше балів – зараховано
59 і менше балів – незараховано
Академічна
Політика навчальної
доброчесність
дисципліни

Перевірка
електронних
версій
наукових
робіт
аспірантів
з
використанням автом. програм
Пропуски занять
Самостійна робота та написання
реферату(ів) з пропущеної тем(и).
Виконання завдань
Визначення об’єктивності причин
пізніше встановленого ситуації, що виникла.
терміну

Інформаційно-методичне та
матеріально-технічне
забезпечення

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Додаткові бали
Реферат на узгоджену тему.
Дотримання правил Аспірант
повинен
дотримуватися
безпеки
правил безпеки при користуванні
технічними засобами навчання; правил
безпеки в мережі Інтернет.
Інформаційно-методичне забезпечення викладання навчальної
дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами
навчання, які побудовані на інформаційно-комунікаційних
технологіях.
На заняттях і на самостійній роботі використовуються
методичні
рекомендації
щодо
вивчення
дисципліни,
ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали.
Інформаційними ресурсами при вивченні дисципліни є
електронна бібліотека НАПН України, комп’ютерні зали,
джерела Інтернет, інформаційно-методичні матеріали наукових
відділів ІІТЗН НАПН України.
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